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Protokół Nr I / 2006 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach, 

która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku,                                                          
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kielc, ul. Rynek 1 

w godz. od 1400 do 1700 
 
 
W posiedzeniu, zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych.  
Głos zabrał Pan Artur Adamiec Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej, który po złoŜeniu gratulacji wręczył nowo wybranym radnym 
zaświadczenia stwierdzające wybór.  
 
Do pkt 1  
 
Obrady otworzył najstarszy radny Pan Jan Gierada.  
Radny senior poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy tragedii 
jak dotknęła naszych rodaków na Śląsku. 
Proszę o odegranie hymnu Kielc i wprowadzenie sztandaru.  
Otwieram I sesję V kadencji Rady Miejskiej w Kielcach. Dziękuję za 
powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Jest to dla mnie ogromny honor i 
zaszczyt, Ŝe mogę dzisiaj, chociaŜ przez parę godzin prowadzić tę inauguracyjną 
sesję. Pragnę zapewnić wszystkich, Ŝe dołoŜę wszelkich starań, aby obrady I 
sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Witam serdecznie wszystkich 
przybyłych radnych, witam serdecznie gości: pana Wojewodę, posłów, 
senatorów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy, radia i 
telewizji. 
 
Do pkt 2  
 
Jan Gierada 
Przystępujemy do ślubowania radnych, które odbędzie się w ten sposób, iŜ ja 
odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodsza wiekiem radna Katarzyna 
Zapała odczyta nazwiska radnych, którzy kolejno wypowiadają słowo "ślubuję". 
Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóŜ Bóg".  
Radny Jan Gierada poprosił radnych o powstanie i odczytał rotę ślubowania: 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązku radnego sprawować zgodnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".  

1. BOGUCKI Tomasz – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
2. BOROWIEC Witold – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
3. BURZAWA Władysław – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
4. FITAS Grzegorz – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
5. GĄGOROWSKI Paweł – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
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6. GIERADA Artur – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
7. GIERADA Jan – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
8. GORAJ Mariusz – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
9. GÓŹDŹ Stanisław – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
10. GRZELA Joanna – Ślubuję. 
11. JASKÓŁA Adam – Ślubuję. 
12. KARYŚ Jarosław – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
13. KOZAK Dariusz – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
14. KUBIK Marian – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
15. MACHNICKI Jarosław – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
16. NOWAK Jacek – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
17. OBARA Alicja – Ślubuję. 
18. PIĄTEK Zbigniew – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
19. RUPNIEWSKI Stanisław – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
20. SIEJKA Robert – Ślubuję. 
21. SŁOŃ Krzysztof – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
22. WALAS Daniel – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
23. WICHA Renata – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
24. WIELGUS Włodzimierz – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
25. WOŁOWIEC Jacek – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
26. WOŁOWIEC Marek – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
27. ZAPAŁA Katarzyna – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 
28. ZAPAŁA Regina – Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg. 

 
Radny Senior Jan Gierada 
Stwierdzam, Ŝe w sesji uczestniczy 28 radnych, co stanowi kworum, przy 
którym Rada Miejska w Kielcach moŜe obradować i podejmować prawomocne 
obrady. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 28 radnych. 
 
Do pkt 3  
 
Radny Senior Jan Gierada 
Zgodnie z porządkiem obrad, poprosił o zgłoszenie kandydatów na 
Przewodniczącego Rady Miasta.  
 
Radny Jarosław Karyś 
Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Krzysztofa Słonia na Przewodniczącego 
Rady Miasta Kielce w kadencji 2006-2010. Pan Krzysztof Słoń na 42 lata, jest 
Ŝonaty, Ŝona jest pielęgniarką. Mają 4 dzieci w wieku szkolnym. Jest 
absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. 
Posiada specjalizację z zakresu organizacja pomocy społecznej. Od 15 lat 
pracuje na stanowisku kierowniczym w Domu Pomocy Społecznej. Jest 
załoŜycielem i od 11 lat kieruje Świętokrzyskim Stowarzyszeniem 
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Niepełnosprawni Plus. Przez dwie ostatnie kadencje Rady Miasta w Kielcach 
był jednym z najaktywniejszych radnych. Oprócz Komisji stałych pracował w 
Komisji Mieszkaniowej i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz w Radach Społecznych Szpitala Miejskiego i Ośrodka Terapii UzaleŜnień. 
NaleŜy dodać, Ŝe swą dotychczasową postawą udowodnił, Ŝe jest orędownikiem 
porozumienia i konsensusu dla dobra rozwoju miasta. Dziękuję, proszę o głos na 
pana radnego Słonia. 
 
Radny senior Jan Gierada 
Wobec braku innych zgłoszeń zamykam listę kandydatów.  
Czy radny Krzysztof Słoń wyraŜa zgodę na kandydowanie? 
 
Radny Krzysztof Słoń 
WyraŜam zgodę. 
 
Radny senior Jan Gierada 
Zgodnie ze Statutem Miasta wybór Przewodniczącego Rady Miasta odbywa się 
w głosowaniu tajnym, wobec czego proszę o zgłoszenie kandydatów do Komisji 
Skrutacyjnej.  
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

1. Tomasza Boguckiego, 
2. Katarzynę Zapałę, 
3. Mariusza Goraja, 
4. Adama Jaskółkę. 

Zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  
 
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie składu Komisji 
Skrutacyjnej.  
 
Głosowanie  
Za    - 28  
Przeciw   - brak  
wstrzymało się  - brak  
 
Radni jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej przedstawiony wyŜej.  
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.  
Przygotowano karty do głosowania.  
Rozdano karty do głosowania.  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Tomasz Bogucki objaśnił sposób 
oddawania głosu.  
Głosowanie  
Zebrano karty do głosowania.  
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Po przerwie na zliczenie głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 
protokół z pracy Komisji - wynik głosowania - w efekcie, którego na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach wybrano Pana Krzysztofa Słonia.  
 
Radny senior Jan Gierada przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały stwierdzającej wybór radnego Krzysztofa Słonia na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
Głosowanie  
Za    - 28  
Przeciw   - brak  
wstrzymało się  - brak  
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006 
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach.  
 
Radny senior Jan Gierada przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w Kielcach Panu Krzysztofowi Słoniowi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Czcigodni, Szanowni Goście 
Wysoka Rado 
Przewodniczący wybierany jest przez Radę i dla Rady. Pierwszy element tego 
zdania przed chwilą się spełnił. Dziękuję Wam za ten zaszczyt, którym mnie 
obdarzyliście. A drugi element tego zdania, czyli przewodniczący jest wybrany 
dla rady, postaram się ze wszystkich sił wypełniać tak długo jak uznacie to za 
stosowne. Cieszę się, Ŝe krzesło Przewodniczącego Rady Miasta jest takim 
samym krzesłem jak wszystkie inne na tej Sali. Nie jest ani wygodniejsze, ani 
wyŜsze, ani bardziej rozległe. To cały czas ma przypominać, Ŝe Przewodniczący 
jest jednym z Was i ma Wam słuŜyć i pomagać byście mogli skutecznie i 
owocnie zrealizować swój mandat, mandat radnego miasta Kielce. Mam 
nadzieję, Ŝe przyczynię się do tego, co z całego serca deklaruję. Jeszcze raz 
bardzo Wam dziękuję. 
 
Do pkt 4  
 
Przewodniczący RM Krzysztof Słoń 
Szanowni państwo, to jest ta nieprzyjemna chwila, kiedy Przewodniczący jest 
sam przy tym stole. Musimy zrobić wszystko, aby ta chwila nie trwała zbyt 
długo. Dlatego proszę abyśmy w tej chwili przygotowali się do podjęcia 
uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w 
Kielcach. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, w Kielcach mogą być 
powołani trzej Wiceprzewodniczący RM. W związku z tym przedstawiam pod 
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rozwagę Pan i Panów radnych projekt uchwały RM w sprawie ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących, gdzie w § 1 ustala się liczbę Wiceprzewodniczących na 
trzy.  
 
Wobec braku uwag i pytań do przedstawionego projektu Przewodniczący Rady 
Miejskiej poddał pod głosowanie jego przyjęcie. 
 
Głosowanie  
Za    - 28  
Przeciw   - brak  
Wstrzymało się  - brak  
 
Rada Miejska w Kielcach podjęła uchwałę Nr I/2/2006 z dnia 27 listopada 2006 
roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej                   
w Kielcach.  
 
Przewodniczący RM Krzysztof Słoń ogłosił godzinną przerwę, po której 
wznowiono obrady. 
 
Do pkt 5  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję 
Wiceprzewodniczących RM.  
 
Radny Tomasz Bogucki 
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący szanowni radni. 
Najpierw powinien być przegłosowany porządek obrad. Jak moŜna wybierać 
skoro porządek obrad nie został przez radę przyjęty? Po drugie dobrze by było 
na przyszłość zauwaŜać Prezydenta na Sali. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Dziękuję panie Przewodniczący. Panie i panowie radni otrzymali przed sesją 
porządek obrad. Czy do tego porządku mają państwo jakieś uwagi?  
Nie widzę.  
Wobec tego poddaję pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku 
obrad 
 
Głosowanie  
Za    - 28  
Przeciw   - brak  
Wstrzymało się  - brak  
 
Rada Miejska w Kielcach przyjęła poniŜszy porządek obrad: 
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1. Otwarcie obrad. 

2. ZłoŜenie ślubowania przez radnych. 

3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

6. Sprawy róŜne. 

7. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Kontynuujemy obrady według przegłosowanego porządku. Bardzo proszę o 
zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Radny Robert Siejka 
Pragnę zarekomendować Wysokiej Radzie na funkcje Wiceprzewodniczącej 
rady Miejskiej w Kielcach kandydaturę naszej koleŜanki z Klubu Radnych 
Lewica i Demokraci, pani Joanny Grzeli. Joanna Grzela jest radną trzecia 
kadencję, więc doświadczenie samorządowe ma bogate, była równieŜ przez 
ponad 4 lata Wicewojewodą Świętokrzyskim, lat 36, doktor nauk 
humanistycznych. Bardzo gorąco rekomenduje te kandydaturę. 
 
Radny Jacek Wołowiec 
Zgłaszam kandydaturę pana Artura Gierady na stanowisko 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Pan Artur Gierada w poprzedniej 
kadencji pełnił tę właśnie funkcję i myślę, Ŝe będzie dalej się dobrze ze swoich 
obowiązków wywiązywał. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
W imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski zgłaszam 
pana Jacka Nowaka na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Pan Jacek 
Nowak jest wszystkim powszechnie znany szkoda, więc cennego czasu. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń zamknięto listę kandydatów.  
 
Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Do pracy przystąpiła Komisja Skrutacyjna w składzie: 

1. Tomasz Bogucki, 
2. Katarzyna Zapała, 
3. Mariusz Goraj, 
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4. Adam Jaskóła  
wybrana jednogłośnie 28 głosami "za".  
 
Rozdano karty do głosowania.  
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Władysław Burzawa poinstruował 
radnych o sposobie oddania głosu.  
 
Głosowanie.  
 
Po krótkiej przerwie w czasie, której Komisja liczyła głosy, Przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoły z pracy Komisji - wyniki głosowania, 
w efekcie, którego na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kielcach 
wybrano Joannę Grzelę, Jacka Nowaka i Artura Gieradę. 
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń poddał, więc pod głosowanie projekty uchwał 
stwierdzające wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kielcach. 
 
I. Głosowanie stwierdzające wybór na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w 

Kielcach pani Joanny Grzeli: 
 
Głosowanie  
Za    - 28  
Przeciw   - brak  
Wstrzymało się  - brak  
 

Rada Miejska podjęła Nr I/3/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach.  
 
II.  Głosowanie stwierdzające wybór na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kielcach pana Jacka Nowaka: 
 
Głosowanie  
Za    - 28  
Przeciw   - brak  
Wstrzymało się  - brak  
 

Rada Miejska podjęła Nr I/4/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach.  
 
III.  Głosowanie stwierdzające wybór na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kielcach pana Artura Gieradę: 
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Głosowanie  
Za    - 26  
Przeciw   - 1 
Wstrzymało się  - brak  
 

Rada Miejska podjęła Nr I/5/2006 z dnia 27 listopada 20026roku w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach.  
 
Przewodniczący Krzysztof Słoń 
Serdecznie gratuluję wybranym Wiceprzewodniczącym Rady Miasta. śywię 
nadzieje, Ŝe ten wybór przyczyni się do dobrej współpracy dla dobra naszego 
miasta. Zapraszam Państwa do zajęcia miejsc za stołem prezydialnym. 
 
Wiceprzewodniczący Artur Gierada 
Chciałem podziękować za wybór na jakŜe znaczącą funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kielcach. Chciałem podziękować 
szczególnie tym bardziej, Ŝe tę średnią wieku, o której mówił radny Jan Gierada 
zdecydowanie zaniŜam i jestem z tego dumny. A samo zaufanie, jakim państwo 
obdarzyliście mnie wybierając na tę funkcję dodatkowo zdopinguje mnie do 
tego, aby rzetelnie pracować na naszych sesjach i godnie reprezentować Radę 
Miasta na zewnątrz. Przypomnę, Ŝe w zeszłej kadencji Rady Miasta miałem 
przyjemność pracować z panem Przewodniczącym Słoniem w prezydium Rady i 
myślę, Ŝe to doświadczenie, które zdobyliśmy przez ostatnie dwa lata pozwoli 
dobrze nam tę pracę teraz kontynuować. Wiem, Ŝe nie przeszedłem 
jednomyślnie tak jak moi kontrkandydaci, którym bardzo gorąco gratuluję, ale 
wiem tez mniej więcej, jakie Kluby na mnie głosowały. Dziękuję wszystkim 
tym, którzy głosowali i tym, którzy nie głosowali. Martwi mnie tylko jedna 
rzecz, Ŝe akurat podziały polityczne zaczynają się juŜ na samym początku. I nie 
mówię tu o podziale na prawa i lewa stronę, ale jakiś dziwnych prywatnych 
zaszłości. Ale o tym moŜe sobie kiedyś porozmawiamy, albo niech inni to 
rozwaŜają. Ja w kaŜdym bądź razie bardzo dziękuję i jestem do państwa 
dyspozycji. 
 
Wiceprzewodniczący Jacek Nowak 
Bardzo dziękuje za wybór, za jednogłośne poparcie. Mam nadzieję, Ŝe moja 
osoba będzie osobą jednoczącą nas wszystkich. Będę się starał Ŝeby moja praca 
była praca dobrą dla naszego wspólnego dobra i dla miasta. Bardzo dziękuję. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Grzela 
Niechaj mi takŜe będzie wolno w swoim imieniu, a takŜe w imieniu mojego 
Klubu bardzo serdecznie podziękować za to poparcie. Serdecznie gratuluję panu 
Wiceprzewodniczącemu Jackowi Nowakowi, bardzo gratuluję Arturowi 
Gieradzie. Ufam, proszę państwa, Ŝe to jest pierwszy z przykładów, dobrych 
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przykładów współpracy w Radzie Miasta w nadchodzącej kadencji, przykład na 
to, Ŝe niekoniecznie nasze polityczne przynaleŜności, sztandary i emblematy 
będą decydowały o waŜkich sprawach, o decyzjach, jakie będziemy 
podejmować na rzecz tego miasta i Ŝe wzorem tego głosowania właśnie 
będziemy pracować przez najbliŜsze 4 lata. Tego z całego serca Ŝyczę nam 
wszystkim i tego takŜe Ŝyczę panu Prezydentowi. 
 
Pkt. 6 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Informuje szanownych radnych, Ŝe w ciągu 30 dni od objęcia mandatu radni są 
zobowiązani złoŜyć oświadczenie o stanie majątkowym. Odpowiednie druki 
wraz z instrukcjami zostaną dostarczone państwu na następnej sesji przez 
pracowników Biura Rady Miejskiej. Proszę przewodniczących Klubów 
Radnych, które się na pewno ukonstytuują o przekazanie wykazów, jakie 
utworzono Kluby. Informuję państwa, Ŝe do chwili obecnej wpłynęły 3 wnioski 
o wpisanie do rejestru Klubów Radnych w kadencji 2006-2010 i tak: 

1. Klub Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski 
− Tomasz Bogucki   Przewodniczący 
− Władysław Burzawa 
− Witold Borowiec 
− Jacek Nowak 
− Włodzimierz Wielgus 
− Regina Zapała 

2. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
− Jarosław Karyś   Przewodniczący 
− Mariusz Goraj 
− Dariusz Kozak 
− Grzegorz Fitas 
− Stanisław Góźdź 
− Marian Kubik 
− Zbigniew Piątek 
− Krzysztof Słoń 
− Daniel Walas 
− Renata Wicha 

3. Klub Radnych Lewicy i Demokratów 
− Robert Siejka   Przewodniczący 
− Jan Gierada 
− Joanna Grzela 
− Adam Jaskóła 
− Alicja Obara 
− Stanisław Rupniewski 
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Proszę o składanie kolejnych wniosków. Przypominam, Ŝe zarejestrowaniu 
podlegają Kluby liczące, co najmniej 3 członków. 
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała juŜ dziś obwieszczenie o 
zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 
obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 
listopada 2006 r.. Tekst został przekazany juŜ do publikacji do Dziennika Ustaw 
i w zaleŜności od daty jego ukazania się sesja Rady Miejskiej, na której 
ślubowanie złoŜy Prezydent Miasta Kielce odbędzie się 4 i 5 grudnia o godzinie 
10.00. Termin taki wymuszają przepisy gdyŜ jestem zobowiązany do zwołania 
sesji w ciągu 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw zbiorczych wyników 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, 
przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r. 
Na najbliŜszym posiedzeniu Rady musimy równieŜ ukonstytuować Komisje 
oraz wybrać przedstawicieli Rady do róŜnych gremiów, jak równieŜ są juŜ 
projektu uchwał, które czekają na naszą sesję. 
Proszę, aby zjawili się u mnie w środę o godzinie 9.00 Przewodniczący Klubów 
Radnych jak równieŜ Wiceprzewodniczący Rady celem omówienia porządku 
obrad sesji. 
 
Radny Tomasz Bogucki 
W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski 
wnoszę, aby termin sesji był jeden i wtorkowy. Przyjmiemy ślubowanie we 
wtorek i jeŜeli jest to zawity termin, Ŝe nie moŜe być później niŜ we wtorek i 
rozpatrzymy wszystkie sprawy. Nie widzę powodu abyśmy się zbierali 
codziennie. Bardzo proszę szanować wszystkich czas. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Panie Przewodniczący oczywiście szanuję ten czas, ale moŜe się zdarzyć, Ŝe 
obwieszczenie ukaŜe się z dzisiejszą datą. 
 
Radny Jan Gierada 
Mam prośbę czy pan Przewodniczący byłby łaskaw juŜ dziś określić, w jakie 
dni przewiduje posiedzenia Rady. KaŜdy ma jakieś zajęcia i byłoby łatwiej sobie 
coś zaplanować. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Prawdopodobnie utrzymane zostaną czwartki jako dni naszych sesji. Postaram 
się, aby na najbliŜszą sesję otrzymali państwo, bo stało się to juŜ tradycją, 
wykaz proponowanych terminów posiedzeń Rady na przyszły rok. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Słoń 
Proszę o wyprowadzenie sztandaru Rady Miejskiej w Kielcach. 
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam I sesję Rady Miejskiej w 
Kielcach kadencji 2006 - 2010, w dniu 27 listopada 2006 roku.  
 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

     Krzysztof Słoń 
 
Protokołowała 
 
Małgorzata Gała 


